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   داده پایگاه برای آن   فواید و ها  داده تفکیک 

 

  خرید   اطالعات،  سازیذخیره  تجهیزات  باالخص  و  افزارهاسخت  قیمت  افزایش   و  تنوع  کاهش  با
  هم   و  مالی  لحاظ  از  هم  که  بحرانی.  است  شده  تبدیل  بحران  یک  به  داده  پایگاه  برای  جدید  تجهیزات

 .شودمی  مختلف  هایمجموعه   سردرگمی باعث کاال،  تأمین چگونگی لحاظ از

  الگوهای  بهبود  و  تغییر  با  تواند می  افزارهاسخت  به   نیاز  از  توجهی  قابل   بخش  که   است  این  خوب  خبر
 را   افزارینرم  مالحظات  ابتدا  که   است  ترصرفهبه  بحرانی  هایموقعیت  در  پس.  شود  مرتفع  افزارینرم
 . برویم افزارهاسخت  تهیه   سراغ به نشد، ارضاء  مدنظرمان نیاز همچنان اگر  آن  از  بعد و بگیریم نظر در

  مجموعه   آید،می   حساب  به  هاداده  سازیذخیره  محل  تریناصلی  عمالا   که  داده،  پایگاه  با  رابطه  در
  که   شودمی   گرفته  نظر  در  Partitioning  عنوان  با  هاداده   تفکیک  و  بندیتقسیم  عنوان  تحت  اقداماتی

  عملکرد   بهبود  به  منجر  تواندمی   متعددی   دالیل  به   و   آید می   حساب  به   داده  پایگاه  اصلی   خدمات  از
 .شود داده پایگاه سالمت و عملکرد  بهبود خاص طور  به و  سیستم کلی

  که  باشد   این  اطالعات،   و  هاداده   تفکیک  اهمیت و  اثرگذاری   میزان  تشخیص  برای   روش  بهترین  شاید
  با  را  آن  از  قبل  احتمالی  هایآسیب   و  کنیم   مقایسه  هم   با   را  Partitioning  « بعد»  و  « قبل»  حالت  دو

  عمل   این  که بگیریم  تصمیم  توانیممی  کار این  انجام   با.  دهیم  قرار  ترازو  یکفه  دو  در  آن  از  بعد  مزایای
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  هایروش  به  توانیممی  نیز  آن  سازیپیاده  برای  و  دارد  ضرورت  ما  یمجموعه  برای  میزان  چه  تا
 . کنیم  اقدام  مدنظرمان،

 

 Partitioningقبل از 

مان زیادی  ها باید بررسی شوند و طبیعتاا ز هنگام جستجو در داده ها، برای هر جستجو، تمامی داده
 شود.گیرد و فشار زیادی به سیستم وارد می از کاربر می

پشتیبان  مجموعه برای  یک  از  فقط  که  آنجایی  از  اطالعات،  بازگردانی  و  انجام  گیری  خوانش  داده 
 شود، سرعت بسیار کم است. می

تفاده کنیم،  هایمان اسسازی اطالعات و داده متفاوت برای ذخیره  Storageاگر از چند نوع منبع ذخیره  
بر چگونگی تقسیم داده کنترلی  از فضاهای ذخیره عمالا  را  ها در هرکدام  این ریسک  نداریم و  سازی 

ترین منبع  سرعتشویم که در مواقعی، عملیات پردازش و خوانش اطالعات، با سرعِت کم متحمل می 
 مان انجام شود.ذخیره

 Partitioningبعد از 

وکاِرمان انجام شده است، در جستجوی ها بر اساس منطِق کسبادهاز آنجایی که تقسیم و تفکیک د 
های موجود در پایگاه داده نیست و فقط بخشی که مرتبط  اطالعات، دیگر نیازی به بررسی تمام داده 

 رسد.تر به نتیجه میشود و طبعاا جستجو سریعبا آن جستجوی خاص است بررسی می

اطال هنگام پشتیبان بازگردانی  و  از یک مجموعهعات، دیگر خوانش دادهگیری  انجام  دادهها  کلی  ی 
تقسیم نمی و  دادهشود  می بندی  موجب  چند  ها  در  اطالعات  پردازش  همزمان،  صورت  به  که  شود 

از حالتیقسمت کوچک انجام شود و سرعت به مراتب باالتر  که تقسیم و تفکیک داده ها تر  ست 
اینکه برای پشتی  انجام نشده آرشیو پشتیبان گیری هم می بان باشد. ضمن  گیری کرد.  توان به صورت 

از  برای مثال می  اطالعاِت قبل  کرد و در هر فرآیند پشتیبان سال2توان یک بار  آرشیو  گیری،  پیش را 
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گیری  های دو سال اخیر را ذخیره و بازیابی کرد. این امر باعث سریعتر شدن فرایند پشتیبان فقط داده
ب کمتر  اشغال فضای  پشتیبانو  می رای  دادهگیری  تفکیک  باعث  شود. همچنین  زمان،  اساس  بر  ها 

داده می بتوانیم  که  در سیستم  شود  آرشیو  به صورت  بیشتر  و  کرد  نخواهند  تغییر  دیگر  که  هایی 
از چرخه  از فرایند  ی اصلی پشتیبان قراردارند را  از داده ها  این کار حجم زیادی  گیری خارج کنیم و با 

نیز     شوندخارج می  Backupیگیرپشتیبان این عملیات  الزم برای  افزایش سرعت، فضای  و عالوه بر 
 یابد کاهش می 

اولویت هارددیسکبا  بین  قوی بندی  ضعیفهای  و  می تر  روی  تر،  را  خود  پرکاربرد  اطالعات  توانیم 
سر و کار داریم  تر نگهداری کنیم و آن دسته از اطالعاتی را که کمتر با آنها  های با کیفیت هارددیسک

تر نگهداری کیفیت های کمذخیرهزنیم روی منبع تری به آنها سر می و معموالا در فواصل زمانی طوالنی
کاهش هزینه  باعث  افزایش سرعت سیستم،  بر  کار عالوه  این  با  نیز  کنیم.  به مجموعه  وارده  های 

 خواهیم شد. 

تواند  می   Partitioningه داده و به طور خاص  رسد در این روزها، به کارگیری خدمات پایگابه نظر می 
تر و ساختارمندتر  ها باشد و راهکارهایی که بهینهانتخاب خوبی برای بهبود و افزایش کارایی مجموعه 

تواند پاسخگوی بهتری به اینگونه مسائل داشته باشد. ضمناا باید درنظر داشته باشیم که  باشند می 
Partitioning  اگر  قع می تنها زمانی مفید وا آن را مدیریت کنیم و  شود که بتوانیم در مرور زمان نیز 

 فایده خواهد شد.نگهداشت و مدیریت مناسب انجام نشود، بعد از مدتی بی 


